
 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 22/06.03.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 2003/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea și aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 
2019-2020, prin care se propune spre analiză și aprobare modificarea planurilor de școlarizare conform 
solicitărilor unităților de învățământ Școala Gimnazială „I.Gh. Duca” Țigănești, care solicită 
diminuarea cu o grupă program normal la Grădinița cu Program Normal Țigănești și Școala 
Gimnazială Vârtoape, care solicită înființarea unei grupe la Grădinița cu Program Normal nr. 1 
Vârtoapele de Sus; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, rețeaua școlară 
a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile 
administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare; 
- Planul de școlarizare pentru anul  școlar 2019-2020. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 prin diminuarea cu o 
grupă program normal a Planului de școlarizare aprobat pentru Școala Gimnazială „I.Gh. Duca” 
Țigănești, structura Grădinița cu Program Normal Țigănești, conform referatului. 
Art. 2 Aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 prin înființarea unei 
grupe la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Vârtoapele de Sus, structură a Școlii Gimnaziale 
Vârtoape. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 23/06.03.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 2008/06.03.2019, întocmit de inspector școlar, prof. Narciza Florentina Nițu, prin 
care propune spre analiză și aprobare acordarea dirigenției clasei a X-a A de la Colegiul Național 
„Alexandru Ioan Cuza” Alexandria doamnei Valeria Gherghe; 
- Referatul nr. 2007/06.03.2019, întocmit de inspector școlar, prof. Narciza Florentina Nițu, prin 
care propune spre analiză și aprobare acordarea dirigenției clasei a XI-a A de la Liceul 
Tehnologic Drăgănești Vlașca doamnei Eugenia Ilie; 
- prevederile art. 18 (1) și (3) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic 
de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, Anexă la Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă acordarea dirigenției clasei a X-a A de la Colegiul Național „Alexandru Ioan 
Cuza” Alexandria doamnei Valeria Gherghe. 
Art. 2 Aprobă acordarea dirigenției clasei a XI-a A de la Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca 
doamnei Eugenia Ilie. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 24/06.03.2019 
Având în vedere: 
 
- solicitarea domnului profesor Neagu I. Gelu, director al Școlii Gimnaziale „Al. Colfescu” Alexandria 
de a i se aproba concediu cu plata salariului pentru redactarea tezei de doctorat, în perioada 01.03-
31.08.2019; 
- Hotărârea nr. 80/21.02.2019 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Al. Colfescu” 
Alexandria, prin care se deleagă domnului Soare Iulian atribuțiile manageriale de conducere în 
perioada 01.03-31.08.2019;  
- aprobarea cererii nr. 282/21.02.2019 prin care se solicită concediul cu plată pentru redactarea tezei de 
doctorat, în perioada 01.03-31.08.2019 de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
„Ștefan cel Mare” Alexandria; 
- aprobarea cererii nr. 242/20.02.2019 prin care se solicită concediul cu plată pentru redactarea tezei de 
doctorat, în perioada 01.03-31.08.2019 de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 7 
Alexandria; 
- prevederile art. 254, alin (1), art. 246 alin (3) și 268 alin (1) din Legea Educației Naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului M.E.N. nr. 3969/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director sau de director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar, art. 27; 
- consimțământul domnului profesor Soare Iulian pentru numirea prin detașare în interesul 
învățământului în funcția de director al Școlii Gimnaziale „Al. Colfescu” Alexandria; 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Suspendarea contractului managerial educațional în baza prevederilor cap. VII, pct. 2, lit. h din 
contract pentru perioada 1.03. - 31.08.2019, începând cu 07.03.2019. 
Art. 2 Ia act de propunerea Școlii Gimnaziale „Al. Colfescu” Alexandria privind numirea în funcția de 
conducere prin detașare în interesul învățământului pe perioada 1.03. - 31.08.2019 și de 
consimțământul în acest sens al domnului prof. Soare Iulian, începând cu 07.03.2019 până la revenirea 
la post a domnului director Neagu Gelu, care este în concediul cu plată pentru redactarea tezei de 
doctorat. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 
 
 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 25/06.03.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 1724/25.02.2019, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea depunerii lucrării 
metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 2018-2020 a doamnei Lăutaru Claudia-
Ionela, institutor la Școala Gimnazială „Gala Galaction” Didești; 
- Referatul nr. 1725/25.02.2019, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea depunerii lucrării 
metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 2020-2021 a doamnei Stancu Paula, 
profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit nr. 10 Alexandria; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 35, alin. 21 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din 
învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 
        
      În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă amânarea depunerii lucrării metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 
2018-2020 a doamnei Lăutaru Claudia-Ionela, institutor la Școala Gimnazială „Gala Galaction” 
Didești. 
Art. 2 Aprobă amânarea depunerii lucrării metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 
2020-2021 a doamnei Stancu Paula, profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit 
nr. 10 Alexandria. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 26/06.03.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1995/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Sandu Gh. Roxana Mihaela. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 1996/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de absolvire a Școlii Postliceale de specialitate pe numele Sandu Gh. Roxana Mihaela. 
În referat se menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în 
vigoare; 
- Referatul nr. 1997/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Crînguș G. Mihaela. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 1998/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Mihalcea C. Ana Maria Kadiana. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 1999/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Dragu I. Alexandra Monica. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 2000/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Mihalcea C. Alexandra Cosmina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 2001/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Vîrtopeanu I. Silvia. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 2002/06.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de absolvire a școlii de ucenici pe numele Iagăr F. Geanina Florentina. În referat se 
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 



 
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar. 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Sandu Gh. Roxana Mihaela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de absolvire a Școlii Postliceale de 
specialitate pe numele Sandu Gh. Roxana Mihaela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Crînguș G. Mihaela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Mihalcea C. Ana Maria Kadiana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Dragu I. Alexandra Monica, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Mihalcea C. Alexandra Cosmina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Vîrtopeanu I. Silvia, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de absolvire a școlii de ucenici pe numele 
Iagăr F. Geanina Florentina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 9 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 27/14.03.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2237/14.03.2019, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier Florian Sisu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din „teren în suprafață de 10740,00 m.p.”, din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 
Alexandria, str. Șoseaua Turnu Măgurele nr. 1-3, mun. Alexandria, județul Teleorman, conform 
H.C.L. nr. 27/30.01.2019, în „teren de baseball/softballˮ în „vederea dării în folosință gratuită a 
acestuia, în condițiile legii, către Federația de Baseball și Softball”, pentru o perioadă limitată - 
maximum 5 ani; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 27/30.01.2019, privind schimbarea destinației unui teren din cadrul 
Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, aparținând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din „teren în suprafață 
de 10740,00 m.p.”, din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, str. Șoseaua Turnu Măgurele nr. 
1-3, mun. Alexandria, județul Teleorman, conform H.C.L. nr. 27/30.01.2019, în „teren de 
baseball/softballˮ în „vederea dării în folosință gratuită a acestuia, în condițiile legii, către Federația de 
Baseball și Softball”, pentru o perioadă limitată - maximum 5 ani.  
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 28/14.03.2019 

Având în vedere: 

- Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru 
semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la 
OMECTS nr. 5547/2011; 
- referatul nr. 2236/14.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar județean Teleorman, prof. 
Buzatu Bogdan, privind modificarea și aprobarea coordonatorului inspecției școlare generale la 
Școala Gimnazială Poroschia, planificată în intervalul 18-22.03.2019, prin care se propune 
înlocuirea doamnei Negrea Alexandra cu doamna Tătaru Daniela Ioana. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă înlocuirea doamnei Negrea Alexandra, coordonatorul inspecției școlare generale 
la Școala Gimnazială Poroschia, cu doamna Tătaru Daniela Ioana. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate ale Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

HOTĂRÂRE NR. 29/14.03.2019 

Având în vedere: 

- Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman nr. 613/11.03.2019, 
înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 2140/11.03.2019, prin care se 
înaintează spre avizare Raportul de activitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Teleorman pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019, întocmit de doamna 
director, prof. consilier Soare Mirela-Mariana; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OMECTS nr; 
- referatul nr. 2236/14.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar județean Teleorman, prof. 
Buzatu Bogdan, privind modificarea și aprobarea coordonatorului inspecției școlare generale la 
Școala Gimnazială Poroschia, planificată în intervalul 18-22.03.2019, prin care se propune 
înlocuirea doamnei Negrea Alexandra cu doamna Tătaru Daniela Ioana. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă înlocuirea doamnei Negrea Alexandra, coordonatorul inspecției școlare generale 
la Școala Gimnazială Poroschia, cu doamna Tătaru Daniela Ioana. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate ale Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 30/14.03.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 2251/14.03.2019, întocmit de doamna inspector școlar, prof. Marilena Ion și doamna ec. 
Paulina Gudan - salarizare, normare, prin care se propune spre analiză și aprobare înființarea unui 
cabinet de asistență  psihopedagogică la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Alexandria; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea 
și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, Anexa 
nr. 1, Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului 
București și a cabinetelor de asistență psihopedagogică, art. 1; 
- solicitarea Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Alexandria nr. 162/04.02.2019; 
- adresa C.J.R.A.E Teleorman nr. 302/14.02.2019; 
- statul de funcții al C.J.R.A.E Teleorman nr. 44/08.02.2007, avizat de I.Ș.J. Teleorman, 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă înființarea unui cabinet de asistență  psihopedagogică la Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Alexandria, având în vedere faptul că există la nivelul C.J.R.A.E Teleorman un post de profesor 
consilier vacant. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 31/14.03.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 2238/14.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Stuparu I. Daniela. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 2239/14.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Vasile M. Elefterie Liliana. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 2240/14.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Prîcnă M. Petre. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 2241/14.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Mirea M. Florin. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 2242/14.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de absolvire a Școlii Postliceale de specialitate pe numele Mirea M. Florin. În referat se 
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. nr. 2243/14.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Dinculescu S. Florin. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar. 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Stuparu I. Daniela, cu respectarea legislației în vigoare. 



 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Vasile M. 
Elefterie Liliana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Prîcnă M. Petre, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Mirea M. 
Florin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de absolvire a Școlii Postliceale de 
specialitate pe numele Mirea M. Florin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Dinculescu S. 
Florin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 32/15.03.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2307/15.03.2019, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier Florian Sisu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din imobil „Școala veche Troianul...compus din clădire în suprafață de 1321,00 
m.p., imobil cu destinația de învățământ primar și gimnazial”, comuna Troianul, județul Teleorman, cu 
suprafețe construite de C1 = 231 m.p. și teren intravilan curții = 1321 m.p., conform Carte Funciară nr. 
220709 - Anexa nr. 1, la Partea I, în „imobil la dispoziția Consiliului local al comunei Troianul, în 
vederea reabilitării și dotării clădirii pentru înființarea unui Centru de zi pentru copii”, conform H.C.L. 
nr. 12/14.03.2019, pentru o perioadă limitată - maximum 5 ani; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr12/14.03.2019, privind schimbarea destinației unui imobil cu destinația 
învățământ primar și gimnazial, în imobil la dispoziția Consiliului local al comunei Troianul, județul 
Teleorman. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Școala 
veche Troianul...compus din clădire în suprafață de 1321,00 m.p., imobil cu destinația de învățământ 
primar și gimnazial”, comuna Troianul, județul Teleorman, cu suprafețe construite de C1 = 231 m.p. și 
teren intravilan curții = 1321 m.p., conform Carte Funciară nr. 220709 - Anexa nr. 1, la Partea I, în 
„imobil la dispoziția Consiliului local al comunei Troianul, în vederea reabilitării și dotării clădirii 
pentru înființarea unui Centru de zi pentru copii”, conform H.C.L. nr. 12/14.03.2019, pentru o perioadă 
limitată - maximum 5 ani.  
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 33/15.03.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2304/15.03.2019, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier Florian Sisu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din imobil „Școala Răsfirați”, comuna Plosca, județul Teleorman, cu suprafețe 
construite de C1 = 223 m.p. - conform H.C.L. nr. 10/23.04.2001 - Anexa nr. 57, în imobil „în vederea 
înființării unui Centru de zi pentru servicii sociale Plosca” pentru o perioadă limitată - maximum 5 ani; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 10/23.04.2001, privind schimbarea destinației unui imobil cu 
destinația învățământ primar, în imobil la dispoziția Consiliului local al comunei Troianul Plosca, 
județul Teleorman. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Școala 
Răsfirați”, comuna Plosca, județul Teleorman, cu suprafețe construite de C1 = 223 m.p. - conform 
H.C.L. nr. 10/23.04.2001 - Anexa nr. 57, în imobil „în vederea înființării unui Centru de zi pentru 
servicii sociale Plosca” pentru o perioadă limitată - maximum 5 ani.  
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 



 
HOTĂRÂRE NR. 34/21.03.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2475/21.03.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea școlară/plan 
școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 13 locuri pentru 13 
copii din circumscripție (de la 100 la 113 - 4 clase) la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-
2020, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor la Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Alexandria și cu 21 de locuri pentru 21 de copii din circumscripție (de la 50 la 71) și 1 
clasă (de la 2 la 3 clase) pentru anul școlar 2019-2020, în mod excepțional și în interesul 
educațional al elevilor la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede; pentru Liceul 
Teoretic „Marin Preda” din Turnu Măgurele, compartimentul rețea școlară/plan școlarizare 
propune diminuarea planului de școlarizare la clasa pregătitoare cu 1 clasă (sunt înscriși 9 copii 
din circumscripție și 14 din afara acesteia); 
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 150 alin (2) și art. 155 alin (1), (4) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S nr. 5079/2016, 
modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea numărului de locuri la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-
2020, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor la Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Alexandria cu 13 locuri (de la 100 la 113, pentru 4 clase), la Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Roșiorii de Vede cu 21 de locuri (de la 50 la 71) și 1 clasă (de la 2 la 3 clase) și 
diminuarea cu 1 clasă la Liceul Teoretic „Marin Preda” din Turnu Măgurele. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 35/21.03.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 2460/21.03.2019, întocmit de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, Dide 
Amalia Larisa Costina, privind amânarea susținerii inspecției speciale pentru obținerea gradului I în 
seria 2020-2021 a doamnei profesor pentru învățământ primar Pârvan Daniela de la Școala Gimnazială 
nr. 1 Poeni; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 35, alin. 21 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din 
învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 
        
      În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă amânarea depunerii susținerii inspecției speciale pentru obținerea gradului I în seria 
2020-2021 a doamnei profesor pentru învățământ primar Pârvan Daniela de la Școala Gimnazială nr. 1 
Poeni. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 36/21.03.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 2459/21.03.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Niculescu V. George Emanuel. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar. 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Niculescu V. 
George Emanuel, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 37/29.03.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2733/29.03.2019, privind situația contestațiilor personalului didactic titular 
disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, întocmit de 
inspectori școlari managementul resurselor umane, prof. Negrea Alexandra și prof. Tătaru 
Daniela Ioana, prin care se propune spre soluționare contestația doamnei Burcea Viorica Simona 
referitoare la rezolvarea restrângerii de activitate prin transfer consimțit pe postul de la Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 1 Videle; 
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 
5728/20.12.2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- contestația nr. 2697/28.03.2019, 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Respinge contestația doamnei Burcea Viorica Simona referitoare la rezolvarea restrângerii 
de activitate prin transfer consimțit pe postul de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Videle. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Bogdan BUZATU 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 38/29.03.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2711/29.03.2019, întocmit de consilier Florian Sisu - departamentul economic și 
administrativ, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru schimbarea destinației din 
imobil „Școala Răsfirați”, comuna Plosca, județul Teleorman, cu suprafețe construite de C1 = 223 m.p. 
- conform H.C.L. nr. 10/23.04.2001 - Anexa nr. 57, în imobil „în vederea înființării unui Centru de zi 
pentru servicii sociale Plosca” pentru o perioadă limitată - maximum 14 ani; 
- adresa nr. 1187/28.03.2019 a Primăriei comunei Plosca, prin care se solicită acordarea avizului de 
schimbare a destinației imobilului pentru o perioadă de 14 ani, atât cât este prevăzută funcționarea 
centrului de zi pentru servicii sociale; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 10/23.04.2001, privind schimbarea destinației unui imobil cu 
destinația învățământ primar, în imobil la dispoziția Consiliului local al comunei Troianul Plosca, 
județul Teleorman. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Școala 
Răsfirați”, comuna Plosca, județul Teleorman, cu suprafețe construite de C1 = 223 m.p. - conform 
H.C.L. nr. 10/23.04.2001 - Anexa nr. 57, în imobil „în vederea înființării unui Centru de zi pentru 
servicii sociale Plosca” pentru o perioadă limitată - maximum 14 ani.  
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Bogdan BUZATU 
 
 



 
HOTĂRÂRE NR. 39/29.03.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2722/29.03.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea școlară/plan 
școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea/diminuarea numărului de 
clase/locuri la clasa pregătitoare  pentru anul școlar 2019-2020, în mod excepțional și în interesul 
educațional al elevilor la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria suplimentarea cu 2 
locuri (de la 113 la 115, pentru 4 clase) și la Școala Gimnazială Drăgănești Vlașca suplimentarea 
cu 2 locuri (de la 25 la 27, pentru 1 clasă); 
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 150 alin (2) și art. 155 alin (1), (4) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S nr. 5079/2016, 
modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea numărului de locuri la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-
2020, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor la Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Alexandria cu 2 locuri (de la 113 la 115, pentru 4 clase) și la Școala Gimnazială 
Drăgănești Vlașca cu 2 locuri (de la 25 la 27, pentru 1 clasă);. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Bogdan BUZATU 
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